Montážní návod - stánek Mobil s pevným pultem
Stánek dodáváme v částečně předmontovaném stavu.
Stánek obsahuje:
2 ks tzv. Áčka – přešroubovaná

2 ks noha delší
2 ks noha kratší
2 ks tyčka 1,6m
2 ks tyčka 1,3m
2 ks tyčka 1,1m
2 ks panty
8 ks vratový šroub 6x40
8 ks matka M6
2 ks hranolek s výřezy na koncích (délka dle velikosti stánku)
1 ks hranolek rovný s kolíky na koncích (délka dle velikosti stánku)
1 ks pult širší – vrchní
1 ks pult užší – spodní
2 ks větrovací tyčka – délka 0,9m se šikminami
2 ks vratový šroub 6x100 – slouží k přišroubování větrování na nohu
26 ks vratový šroub 6x70 – slouží na veškeré ostatní spoje
28 ks podložka průměr 6mm velkoplošná
28 ks matka M6 křídlová
1 ks vrchní plachta s volánem
1 ks plachta kolem pultu
1 ks plachta zadní – pouze při objednání
2 ks plachta boční – pouze při objednání
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Záruční podmínky stánku
Záruka na stánek je 24 měsíců ode dne převzetí. Reklamované zboží je nutno dodat spolu s popsanými vadami
do výše uvedeného sídla firmy.
V případě oprávněné reklamace se reklamační doba prodlužuje o čas, který byl nutný k vyřízení reklamace.
Stánek je třeba skladovat v suchém prostředí, tyče ve svislé poloze a pulty ve vodorovné poloze tak, aby
nedošlo k prohnutí tyčí.
Plachty je třeba v případě nepříznivého počasí nechat vyschnout na suchém a větraném místě.
Předmětem záruky není běžné opotřebení stánku, ani mechanické poškození při nevhodné manipulaci a
skladování stánku.

Návod:
1/Roztáhneme tzv.Áčka, vyklopíme předšroubované hranolky a přišroubujeme je vratovými šrouby 6x70mm.
Montáž provádíme od vrchní tyčky směrem dolu. Při demontáži doporučujeme postupovat odspodu
směrem nahoru a předšroubované spoje nerozebírat.
2/Áčka postavíme pantama proti sobě- vnitřní strana stánku, to znamená že vrchní tyčka je z vnější strany
stánku a prostřední a spodní tyčka je z vnitřní strany stánku. Áčko má jednu nohu kratší – to je předek stánku
a jednu nohu delší – to je zadní část stánku, kde stojí prodejce.
3/Áčka propojíme napřed širším pultem ve střední části stánku, tak že na prostřední tyčky položíme širší pult
dírama směrem dopředu stánku. Tyčky pod pultem dáme vepředu zarovno s tyčkou na Áčkách. Z boku
zasuneme do otvorů šrouby 6x70mm a zajistíme matkou.
4/Našroubujeme větrovací tyčky – propojíme jimi hranolek s dírou pod pultem s nohou stánku.
5/Mezi Áčka vložíme mezi spodní tyčky spodní – užší pult a zboku přišroubujeme vratovými šrouby.
6/Vrchní tyčky propojíme hranolky s výřezy na koncích, přišroubujeme vratovými šrouby 6x70mm.
7/Do výřezu na vrcholu Áčka vložíme rovný hranolek kolíkama směrem dolu vedle pantu a zatlačíme jej do
výřezu.
8/Nasadíme plachtu na střechu volánama dopředu a zajistíme suchými zipy.
9/Spodní plachtu zajistíme suchými zipy do otvorů v přední části vrchního pultu a na koncích za tyčku.
10/Dle uvážení připevníme suchými zipy kolem vrchních tyček zadní a boční plachtu tak,aby zipy byly v
rozích.

Upozornění:Stánek skladujeme v suchém prostředí ve vodorovné poloze, ve
vlhkém prostředí může dřevo začít pracovat.
Při navlhnutí plachet je třeba je nechat řádně proschnout.
Plachty se čistí pouze kartáčováním.
Při montáži nestoupáme na spodní tyčky, hrozí prolomení.
Doporučujeme před první montáží označit si předšroubované
šrouby, aby jste si je při demontáži nerozebrali – urychlíte
a usnadníte si tím příští montáž.
Přejeme Vám hodně obchodních úspěchů při používání našeho stánku.

